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  ד"בס

    ירושלים-ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ב"עתשחיי שרה  לפרשת

   אור וצללים-אליעזר עבד אברהם 
  

  ארור ִמַּדֵּבק בברוךאין 
, בראשית כד(" ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו"

יומא ( זהו אליעזר עבד אברהם ,ל" אומרים חז- )ב

 שהיהכאן אין הכונה ש, ל"עוד אומרים חז. )ב, כח
 אלא ,]1זקןהיה אכן למרות ש[, במנין שנותיוזקן 

: כלומר, )שם(" זקן יושב בישיבה"הכונה היא שהיה 
בראשית ( "ַהּמֵׁשל ְּבָכל ֲאֶׁשר לֹו", למיד חכםת יהשה

 בעבד זה בחר .)יומא שם(  רבותמושל בתורש, )שם
להביא משם , הריםארם נלשלחו ל, אברהם אבינו

  .אשה ליצחק
לֹא ֵתֵלְך ָהִאָּׁשה  ֻאַלי ":לאברהםהעבד אומר 

? ו"בלי וא" ֻאַלי"למה נכתב  .)לט, בראשית כד( "ַאֲחָרי
 שהיתה בת, שדבר זה בא לרמז, ל" אומרים חז-

שיאמר לו , והיה מחזר למצוא עילה ,לאליעזר
ולהשיא , )אל אליעזר (אליואברהם לפנות 

בלי " ֻאַלי"לכן נכתב . )י שם"רש( שלו ליצחק את בתו
  ."ַליֵא"וכאילו נאמר , ו"וא

א זקן ויושב שהו - כאליעזרנעלה אדם אם 
היה גם ו, ומושל בתורתו של אברהם אבינו, בישיבה

ב , טושם י "רש(" דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים"

, יצחקלהנשא לחושב שבתו מתאימה  - )ה דמשק"ד
לא היה ודאי , לא כן אםש, היתה צדקתשיש לשער 

גם אברהם לא  .ליצחקלשדכה דעתו במעלה אליעזר 
מבחינה , אותה בת על שום דבר רעלאליעזר מר וא

את לחלוטין אברהם דוחה , ובכל זאת. אישית
אתה ו י ברוךִנְּב :אמר לו אברם". הצעתו של אליעזר

  .)לט, כדשם י "רש( "אין ארור ִמַּדֵּבק בברוךו ,ארור
 :הפירוש הוא כךשכמדומני ? ה בזמה הפירוש

יש לה ו,  מיםשיש בה, כהי בֵרלשוןהוא מ" ברוך"
שאין לו כח מי הוא  "ארור" ו.2כח להצמיח דברים

 להצמיחאבל , יש בו - מה שיש בו .להצמיח
לאליעזר  . הוא אינו יכול-דברים נוספים להוציא ו

 ".ֵׁשל ְּבָכל ֲאֶׁשר לֹומ"הוא  .חסר הכח לחדש דברים
 .יודע לחזור עליה הוא - ששמע מאברהם ארכל מימ

  . הוא אינו מסוגל- אבל לומר ולהוציא משלו
ר ה יצא מאליעזר אחמ ,ל דעות שונות"יש בחז

אליעזר היה אחד מתשעה , לפי אחד המדרשים .כך
. )ש בראשית רמז עו"ילק(אנשים שנכנסו חיים לגן עדן 

הוא מילא את תפקידו בעולם הזה באופן , כלומר

והוא לא נזקק , עד שגם גופו הזדכך,  כל כךמושלם
אלא נכנס , )שהיא ִהָּפרדות הנשמה מן הגוף(למיתה 

, במדרש אחר אמרו, ואולם. עם גופו לגן עדן
ש "ילק(עבד אברהם הוא עוג מלך הבשן שאליעזר 

שיצא להלחם במשה ובישראל , )חוקת רמז תשסה
במדבר (ונהרג במלחמה עמם , בדרכם לארץ ישראל

, היא הכוונה ,שתי הדעותלפי  ,כמדומני. )לה-גל, כא
הוא . משיך להאינו מסוגלאליעזר שבלי אברהם 

 פי כ, חסר לו כח הצמיחה. להתפתחאינו מסוגל
לם  כי בעו, נכנס לגן עדן שהוא או,ממילא. שדברנו

או , למלא תפקידאינו מסוגל כבר הוא  הזה
עוג מלך הבשן נהיה , רשעל  והפךשהתקלקל לגמרי

בלי  אבל קיום עצמאי . משה רבנול ידיג עונהר
  .אליעזראין ל -אברהם 

קרינו ַיואשתו אברהם אבינו רוצה שיצחק אבינו 
לא רק מה , היה להם כח הצמיחהשי, אור משלהם

 אחרי ,כ"אחבאמת רואים . שקבלו מאברהם
ַוָּיָׁשב ִיְצָחק ַוַּיְחּפֹר ֶאת ְּבֵארֹת  ",שאברהם אבינו נפטר

 ַוְיַסְּתמּום ,ר ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביוַהַּמִים ֲאֶׁש
 הוא .)יח, בראשית כו( "ְּפִלְׁשִּתים ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם

ובארות .  שחפר אביוחוזר וחופר את בארות המים
הכונה היא אלא ,  רק בארות כפשוטןאלו אינן

בעולם   אברהם אבינוהשפיע שהשפעות רוחניותל
לכן הפלישתים  .) כן שם"ורמב,  טושם רבינו בחיי' עי(

 לא רצו את ההשפעה של אברהםכי , ןסתמו אות
כר כל ֵזלמחוק בסתימת הבארות ונו התַּכ. אבינו

עולם במשך השפעה הרוחנית שהשפיע אברהם ָּבַל
ופר את חויצחק חוזר ו. )ב, ג שב"זוהר ח(ימי חייו 

ַוִּיְקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ַּכֵּׁשמֹת  ", אביוחפרהבארות ש
אחר  אבל מיד .)יח, כובראשית ( "ֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִביוֲא

ַוַּיְחְּפרּו ַעְבֵדי ִיְצָחק " : ואומרתהתורה ממשיכהכך 
 חפירה .)יט, שם( "ַּבָּנַחל ַוִּיְמְצאּו ָׁשם ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים

אלא , יו לא רק מה שהשאיר אב.עצמאית של יצחק
 .'ת הופר ומוצא דרכים חדשות בעבודו חמהוא בעצ

 , לחפירת הבארות של יצחקהפלישתים מתנגדים
עם משלימים זוכה שגם הפלישתים הוא אבל בסוף 

 ַוּיֹאֶמר ִּכי ...ַוַּיְחּפֹר ְּבֵאר ַאֶחֶרת ְולֹא ָרבּו ָעֶליָה", זה
כ "ואח. )כב, שם( "ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ' הַעָּתה ִהְרִחיב 

-כו, ושם כ( תים מבקשים לעשות איתו שלוםהפליש
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 נאמר כךתורה וגם ב, מרים בתפילהו לכן אנו א.)לא
י ֵקאלֹק ֵוָחְצִיי ֵקלֱֹאם ָהָרְבי ַאֵקלֱֹא", )ו, מות גש(
שיצחק ויעקב לא הסתפקו במה שקבלו , "בקֲֹעַי

כל אחד מהם חידש דרכים בעבודת  אלא ,מאברהם
 אבל יצחק עבד , אותו אלקים הם עובדים את.'ה

 בפנים ר כךיעקב אחכן ו, שותאותו בפנים חד
,  אברהםל ידי יש התגלות המתגלה ע.חדשות

והתגלות המתגלה ,  יצחקל ידיגלות המתגלה עהתו
 כח הצמיחה שאברהם רצה ו זה. יעקבל ידיע

 היה ממשיך את דרכו של אליעזראם  .שיהיה
  .זההדבר ה לא היה -אברהם 

 אליעזר מבטל רצונו מפני רצונו של
  אברהם באופן מושלם

אין "שאליעזר למסביר אברהם אבינו אחרי ש
, לארם נהריםאותו שולח הוא , "ארור מדבק בברוך

אליעזר מגיע אל ארם . לקחת משם אשה ליצחק
! ֱאלֵֹקי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם' ה: "ומתחיל להתפלל, נהרים

    !ַוֲעֵׂשה ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני ַאְבָרָהם, ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹום
ְוָהָיה ַהַּנֲעָר ֲאֶׁשר אַֹמר ...  ַעל ֵעין ַהָּמִיםִהֵּנה ָאנִֹכי ִנָּצב

ְוָאְמָרה ְׁשֵתה ְוַגם ְּגַמֶּליָך , ֵאֶליָה ַהִּטי ָנא ַכֵּדְך ְוֶאְׁשֶּתה
ּוָבּה ֵאַדע ִּכי ,  אָֹתּה הַֹכְחָּת ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק-ַאְׁשֶקה 

  .)יד-יב, בראשית כד(" ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני
אם אברהם הוא שהדריך את , מפרשהכתוב אינו 

והתורה (סימן כזה ' אליעזר להתפלל ולבקש מה
כיון שהדברים נתפרטו אחר , קיצרה ולא כתבה זאת

או שאליעזר מדעת עצמו , )בשעת מעשה, כך
בין אם נניח , ומכל מקום. החליט לעשות כן

ובין אם נניח שעשה כן , שאליעזר התפלל מעצמו
רור שלא יתכן ב, על פי הוראתו של אברהם

עם תוכן  להזדהות יבל', להשאליעזר יתפלל 
, תפילה הרי צריכה לבוא מעומק הלב. התפלה

אין , והמתפלל בלא להזדהות עם תוכן התפלה
.  אלא עקימת שפתים בעלמא,תפילהתפילתו 

, שומע את תפילתו' אם אליעזר מתפלל וה, ממילא
ֶרם ְוָהָיה ֶט" אלא מקיים בו ,ולא רק שומע את תפלתו

" עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאִני ֶאְׁשָמע, ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה
שטרם כילה להתפלל וכבר רבקה , )כד, ישעיה סה(

 הרי זה סימן - )טו, בראשית כד(מזדמנת לפניו 
שתפילתו אכן היתה תפילה שלמה שנבעה מעומק 

  !3הלב
יתה נסיון קשה מאד עבור תפלה זו ה, והנה
, זר לא רצה שיצחק ישא את רבקההרי אליע. אליעזר

שכאשר אליעזר מתפלל , נמצא. אלא את בתו שלו
שיסייע לו )  או בציווי של אברהם,מדעת עצמו(' לה

הרי , למצוא אשה ליצחק מבית אברהם בארם נהרים

ואם ! שהוא מתפלל תפלה שהיא נגד רצון עצמו
 כפי - מעומק הלבהוא מתפלל תפלה זו 

מגלה בכך גדלות  הרי שהוא -לעיל שראינו 
 - ההפךלמרות שהיה רוצה את : מיוחדת

וממילא , שמשפחת אברהם תסרב לתת את רבקה
הוא מבטל את דעתו מפני  -ישא יצחק את בתו שלו 

ששלל את האפשרות להשיא ליצחק את  דעת אדונו
'  שהמעומק לבוומתפלל , בתו של אליעזר

זוהי !  מתאימה לושכןישלח ליצחק אשה אחרת 
שמבטל דעתו , ש עצומה של אליעזרגדלות נפ

ורצונו לחלוטין לדעת אדונו בענין שודאי היה יקר 
  .4 נישואי בתו ליצחק-בעיניו מאד מאד 

  "מֹאְזֵני ִמְרָמה "-שיקול דעתו של אליעזר 
  על אליעזרמותחים ביקורתגם ל " חז,זאת בכלו

 -ְּכַנַען  ":את הפסוקוממליצים עליו , בפרשה הזו
 -כנען . )ח, הושע יב(" ֵני ִמְרָמה ַלֲעׁשֹק ָאֵהבְּבָידֹו מֹאְז

 אליעזר הואויש אומרים ש[, שהיה כנעני, זה אליעזר
 -ְּבָידֹו מֹאְזֵני ִמְרָמה ]. ")ז, ר ס"ב(כנען בן חם בעצמו 

ראויה היא או אינה , שהיה יושב ומשקיל את בתו
זה ,  לעשוק אהובו של עולם-ַלֲעׁשֹק ָאֵהב . ראויה
רצה לתת לו אשה שאינה ש, )ט, ר נט"ב(" יצחק

אל באים בתביעה ל "חז, כלומר .מתאימה לו
לשדך את בתך " הוה אמינא" איך היתה לך :אליעזר

 שנעקד על גב ,הקדוש מרחם, עם אהובו של עולם
 -יו של אליעזר ל מכנים את שיקול"חז. המזבח

.  שיקולים עם נגיעה אישית, כלומר."מֹאְזֵני ִמְרָמה"
, לשער שבתו של אליעזר היתה צדקתאמנם יש 

לשדכה מעלה על דעתו אליעזר לא היה אחרת ודאי 
מֹאְזֵני "ל טוענים שהיו כאן "חז,  ובכל זאת,ליצחק
יכה לא היתה צר . שיקולים שאינם ישרים-" ִמְרָמה

 מתאימה בתו ש, מחשבה כזאתאליעזרלהיות ל
בינו ובין  הוא לא רואה את המרחק הגדול .ליצחק

 את אתה לא ר גם הגר.אברהם אבינו, ה שלו'ֶּבֶרָה
ַוֵּתַקל  ". שרה אמנו-  שלהה'ֶּבֶרָהה ובין המרחק בינ

מחזיקה את עצמה  ,)ד, בראשית טז( "ְּגִבְרָּתּה ְּבֵעיֶניָה
גם וכך . )י שם"רש' עי(לצדקת יותר משרה אמנו 

רחק הגדול בין  לא רואה נכון את המ.אליעזר
שיכול לעמוד בשורה  חושב .בינולאברהם ויצחק 

  .עמםמחותן  להיותו, אחת עם אברהם ויצחק
חסר  (ֻאַלי"כתוב בתורה היכן  :באמת אמרו

בפעם לא  - ?" לֹא ֵתֵלְך ָהִאָּׁשה ַאֲחָרי)ו"וא
שם נכתב [ ,כשאליעזר מדבר עם אברהם, הראשונה

, אלא רק אחר כך, ])ה, שם כד(ו "עם וא" אּוַלי"
, שם( ללבן ובתואל את הדברים אליעזר מספרכש

ולא מיד בפעם , חסר" ֻאַלי"רק שם נכתב  למה .)לט



  

  

 http://www.hakotel.org.il -ירושלים ,  למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל-כל הזכויות שמורות © 

3

שבפעם , שדבר זה בא לרמז,  פירשו בזה?הראשונה
ִויתר על ּו, הראשונה קיבל אליעזר את דברי רבו

, אבל אחר כך.  להשיא את בתו ליצחקמשאלתו
 מקבל באמתכשהוא רואה איזה מחותנים אברהם 

אם אלה , נו" :מו לעצ הוא חושב-  לבן ובתואל-
גם אני יכול , אברהם לש יכולים להיות מחותנים

 לכן ...?"מה אני יותר גרוע מהם! להיות מחותן
, כדי ללמדנו, בפעם השניה, כאןנרמז ענין זה 

 סבר אליעזר שבתו ראויה להנשא כאן שגם
, אמנם בתחילה הכיר בצדקת דברי רבו. ליצחק

סירות למען ופעל במ, "אין ארור ִמַּדֵּבק בברוך"ש
בשלב אבל , להביא ליצחק אשה מתאימה, המטרה

בתו גם ש, חזר אליעזר למחשבתו הראשונה -זה 
  .5ראויה להנשא ליצחק

ִויַסֵּלף , ַהּׁשַֹחד ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמיםִּכי ", זהו שנאמר
כשיש לאדם נגיעה . )יט, דברים טז(" ִּדְבֵרי ַצִּדיִקם

מאזני ומעוותת את ורת את עיניו הנגיעה מַע, לדבר
לאליעזר יש נגיעה . שלא לראות את האמת, ושכל

לא רואה את ו, הוא רוצה שבתו תנשא ליצחק. בדבר
 לא קל לו ,משוחד אדם .ההבדל בין המדרגות

, הנגיעה יוצרת מאזני מרמה. להתגבר על השוחד
אליעזר ת אם המחלוק .אינו מכווןבהן משקל שה

 היא , הבשן מלךגנכנס חי לגן עדן או נהיה עו
 .שלומאזני המרמה אותו כמה הטעו  עד מחלוקת

ות אברהם  שאחרי מ,האם הטעו אותו עד כדי כך
עד   או שלא הטעו אותו,' הדרךהוא עוזב לגמרי את 

  . לגן עדןגופולהכנס בבכל זאת זוכה והוא , כדי כך

  בבית הדין" מֹאְזֵני ִמְרָמה"להזהר מ
בדוק את לצריך הדיין  .כך הדין בכל דין תורה

הגמרא מביאה כמה  . שאין לו שום נגיעות,עצמו
עד כמה התרחקו גדולי  ,להראותלהדגים ו, מעשים

 כי .)ב, כתובות קה' עי( החכמים מכל אבק של שוחד
 .שוחד קל עלול לגרום לדיין להטות את הדיןגם 

מאזני " לאפילו נגיעה דקה הופכת את מאזני השכל
, ת את המשפטלעווועלולה לגרום לדיין  ,"מרמה

  .אפילו בלי שירגיש בכךלפעמים 
לעולם יראה דיין עצמו כאילו " ,ל אומרים"חז

וגיהנם פתוחה לו , חרב מונחת לו בין ירכותיו
מעט ימינה שאם ִיֶּטה מן האמת  ,)א, ז' סנה(" מתחתיו

ויפול אל תוך , תְפגע החרב ברגלו, מעט שמאלהאו 
 הבדרך ישרללכת צריך כי דיין . אש הגיהנם
 מעוות -כל נטיה קלה .  נטיהשוםבלי , לגמרי

  .יוצא מעוקלוהמשפט , את הדין
נו ימשה רב במה שאומר ,פשטה לכאורה וזה

ֱאלֵֹקי ' ּכֹה ָאַמר ה ":לבני לוי אחרי חטא העגל

ְוִהְרגּו ִאיׁש ֶאת ... ִׂשימּו ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו, ִיְׂשָרֵאל
משה למה צריך  .)כז, ות לבשמ(" ָאִחיו ְוִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו

היו אם מפני שלא ? לובשים חרבכיצד ם ללמד
 עודדבר זה  םהיה צריך ללמד ,מלומדי מלחמה

אלא  .)יג-ח, שם יז( בעמלקכשלחמו ,  לכןקודם
 חרבאלא ַל, שמשה לא התכוין כאן ְלחרב כפשוטה

 הולכים כשהם .יובין ירכותשצריך שתהיה לדיין 
ריך להרוג בבית דין ואת את מי צ, לדון דיני נפשות

, יראו כאילו חרב מונחת להם בין ירכותיהם ,6מי לא
 צריך מאד את שיקול .שמאללימין או לשלא יטו 

  .הדעת

  ! דיין-ל אדם כ
לגבי דיין שיושב בבית , אמנם ,הדברים אמורים

ל "ישראל מסלנט זצר "אבל כבר כתב הג, הדין
 לכלנוגעים בעצם אלו דברים ש, )באגרת המוסר(

כל אדם !  אדם הוא למעשה דייןכלכיון ש, אדם
, מוכרח לקבל הכרעות לגבי עצמו בהלכה ובהנהגה

כל ,  ממילא.לא תמיד הוא יכול לשאול את רבותיוו
כדי , אדם צריך להרגיש את החרב בין ירכותיו

ופניות ללא נטיות , לאמיתה שיחפש את האמת
  .זרות

ן הנסיושבשעת  ,ל אמרו על יוסף הצדיק"הרי חז
ָּבאָתה דמות דיוקנו של אביו " ,עם אשת פוטיפר

יך עתידין אֶח! יוסף: אמר לו. ונראתה לו בחלון
רצונך .  ואתה ביניהם,שיָּכתבו על אבני אפוד

סוטה (מיד פרש ולא חטא ! ?"שימחה שמך מביניהם

ביו ָּבאָתה דמות דיוקנו של א"מה פירוש . )ב, לו
א "צ רא"גה הרי ורביהסביר מו? "ונראתה לו בחלון

שהכונה היא , )46' ג עמ"מכתב מאליהו ח(ל "דסלר זצ
 מידת האמת -למידה המיוחדת של יעקב אבינו 

כשיוסף התבונן ]. )כ, מיכה ז(" ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב["
או  ןימיללא לנטות ב, אמתבמה שלפניו במבט של 

 הוא כבר ,כשיש את הבהירות של האמת, שמאלל
היה מקום בתחילה  .רפלא יכשל באשת פוטי

הוא ניצל  -ם מדת האמת של יעקב  עלאב, שיכשל
  .מזה

 שלא ,את מדת האמת הזאת, אדם צריךמה שזה 
, להתייעץ עם גברא רבאיותר  לפעמים פשוט .יכשל
, לא להכריע לבד כשיש נסיון,  גדוללמיד חכםעם ת

 י אפשר אבל אם א.נוגע בדברהאדם עצמו כי 
 . את מדת האמת לפחות שיקח,חכםלהתייעץ עם 

 לפני שהוא מחליט ,לסלק כל נגיעה אישית שיש לו
גם בענין זה  ש, היאהצרה. לצד זה או לצד אחר

 גם בזה אדם ".מאזני מרמה"יש בדרך כלל גופא 
פוסק בלי שום שהוא  ,מרמה את עצמו לפעמים
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 "!אני צדיק גמור" "!פועל לשם שמיםאני " .נגיעות
 יש לנו "!לשמהלא יכול להיות שאני עושה שלא "

אדם . יהןמאד קשה להתגבר עלו ,את הנגיעות האלה
הוא  כש-  את עצמו- אהובו של עולם עושק את

היא  , האלו העצה לסלק את הנגיעות.פוסק לא נכון
', להגביר את אהבת ה, להגביר את יראת השמים

 מנסה  הרעה יותר ממה שיצר"שיאהב את הקב
מטרות להשיג ו, לשכנע אותו לאהוב משהו אחר

 להבין שמטרתו בחיים היא לעבוד .אחרות בחיים
להיות גדול בתורה וביראת , ללמוד תורה', את ה
'  להגדיל את אהבת ה.ולא מטרות אחרות, שמים
היחידה " נגיעה"שה, בתוכו' את יראת ה, בתוכו

,  יותר ויותר' איך לעבוד את ה-שתהיה לו היא 
גיעות זו תהיה חזקה אצלו יותר מכל הנ" נגיעה"וש

  .האחרות
. ה בבואו לדון אותנו"הרי כך עושה גם הקב

יש , בראש השנה ,שביום הדין, אומריםל "חז
, משפטמצד אחד הוא אוהב . ה שתי אהבות"לקב

, )ח, ישעיהו סא(" אֵֹהב ִמְׁשָּפט' הִּכי ֲאִני : "שנאמר
ולא רוצה , ומצד שני הוא אוהב את עמו ישראל

מה . מדת המשפטשֵיענשו בעונש המגיע להם מצד 
 מגביר את אהבת עמו ישראל על -? ה"עושה הקב

ג "זוהר ח( ודן את ישראל לכף זכות, אהבת המשפט

  .כך יוצא הדין כפי שהוא צריך לצאת. )ב, צט
 שלכן קרוב פסול להיות ,חשבתיבהקשר לזה 

 אם הוא ידון לפי מה שהוא : נפשךמהמכי  .דיין
הוא מושפע  .דיןאינו הדין הרי ש, קרובואוהב את 

,  ואם אהבת המשפט תתגבר עליו.מאהבת הקרוב
שאצלו אהבת ישראל ', הוא לא הולך בדרכי ההרי 

.  לכן קרוב פסול לדון.גוברת על אהבת המשפט
 לפעמים צריכים לקבל הכרעות ?אבל מה לעשות

 להתגבר העצה היא?  אז העצהמה. ביחס לקרובים
 לחפש רק את, להתגבר בחיפוש האמת', באהבת ה

לא מה , לא רצון עצמי', רצון האת רק , האמת
אלא מה שטוב , לם הזהבעושנדמה לי לטוב 

מי שיקח את . מבחינת חיי נצח, לם הבאמבחינת עו
 אבל יש , לא בטוח- רב יש סיכוי, המאזנים האלה

 ,יצליח לעבור את המבחן' בעזרת הש -רב סיכוי 
  .ולהגיע להכרעה הנכונה, אזני צדקמלשקול ב

  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                           
לא נראה שהיה ילד או נער צעיר , וכבר אז, )ב, בראשית טו' עי(שהרי אליעזר היה עבדו של אברהם עוד לפני ברית בין הבתרים . 1

ומברית בין הבתרים עד שנולד יצחק עברו )]. י שם"רש' עי(וגם ָלַחם במלחמת המלכים , היה ממונה על בית אברהםשהרי [במיוחד 
 שבעיםהרי שעברו ). כ, בראשית כה' עי(ועוד ארבעים שנה עברו עד שנשא יצחק את רבקה , )מ, י שמות יב"רש(שלשים שנה 

 כבן שמונים וחמש או לפחותשאליעזר היה אז , נמצא. בקה ליצחקעד שנשלח אליעזר להביא את ר, שנה מברית בין הבתרים
  .תשעים שנה

שיהיה הוא "היינו , )ב, בראשית יב" (ֶוְהֵיה ְּבָרָכה"ה לאברהם אבינו "שמה שאמר הקב, שכתב) ריש פרשת לך לך(רקאנטי ' עי. 2
 מה בריכה זו מטהרת את - ֶוְהֵיה ְּבָרָכה): "ה, נטר "ב(וכמו שאמרו במדרש , "כמו ְּבֵריַכת מים המטהרת הטמאים, עצמו ְּבָרָכה

... כי הברכה מלשון בֵריכה", שכתב) 'שער א (לרבי יוסף גיקטיליא" שערי אורה"גם ' ועי". אף אתה מקרב את הרחוקים, הטמאים
  ".ולשאר הצרכים, ולשתות, ומן הבֵריכה מספיקים מים להשקות את הגן, שהנחל נמשך לתוכה

, ֱאלֵֹקי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם' ָּברּוְך ה: ַוּיֹאֶמר', ַוִּיּקֹד ָהִאיׁש ַוִּיְׁשַּתחּו ַלה: "לאחר שמצא את רבקה, התורה מספרת על אליעזראם , כמו כן. 3
לכן ו,  הרי מוכח מזה שאליעזר אכן הזדהה עם מה שביקש בתפלתו,)כז-כו, בראשית כד" (ֲאֶׁשר לֹא ָעַזב ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו ֵמִעם ֲאדִֹני

  .על שנענה לבקשתו' הודה לה
כדי להורות שאליעזר , "עבד אברהם"ולאורך כל הפרשה הוא מופיע רק כ, ואולי מטעם זה לא הוזכר שמו של אליעזר בפרשה זו. 4

  .ללא שום עצמיות משלו, אברהםלפועל כאן מתוך התבטלות מוחלטת 
דמצד הסברא וטובת ". לֹא ֵתֵלְך ָהִאָּׁשה ַאֲחָרי ֻאַלי", אמר לאברהםמה ש, שלכן סיפר אליעזר ללבן ובתואל, ובאר המגיד מדובנא. 5

שבגללה חשש , שיש איזו ריעותא ביצחק, שהרי דבר זה עלול לגרום להם לחשוב, לא היה לו לספר להם דבר זה כלל, הענין
, לקלקל את השידוךה קצת וניס, שחזר אליעזר למחשבתו הראשונה, אלא משמע. אולי לא תתרצה האשה להנשא ליצחק, אליעזר

  .כדי שישא יצחק את בתו שלו
  .אלא בידי שמים, ויש שלא נהרגו בבית דין, דיש מעובדי העגל שדינם היה לֵההרג בבית דין, )כ, שמות לב(י "רש' עי. 6

  ,השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך

  .יש לתלות בעורך בלבד) אם ישנם(וכל טעות או חסרון 


